Ehdokkaamme on
Matti Reijonen

Visio

Kansainvälisen johtajan rooli

Visio ilman toimintaa on vain unelma,
toiminta ilman visiota vain kuluttaa aikaa
ja visio yhdessä toiminnan kanssa voi
muuttaa maailman.

Kansainvälinen johtaja edustaa perustuslaillista aluettaan kansainvälisellä tasolla ja
toimii aktiivisena yhteyshenkilönä paikallisten lionien ja kansainvälisen järjestön
välillä. Hänet valitsee kansainvälisessä
vuosikokouksessa olevat osallistujat ja hänen tehtävänään on tehdä se, mikä on parasta koko järjestölle.

Oma visioni on nähdä Suomen Lionstoiminta elinvoimaisena ja yhteistyökykyisenä paikallisesti ja kansainvälisesti, jossa
jokainen jäsen kunnioittaa järjestön arvoja
ja perusasioita.
Kansainvälinen järjestö ei käske, se raportoi puutteista ja niihin vastuuhenkilöiden
on reagoitava oma-aloitteisesti.
Lions-toiminta on muuttunut siitä, kun se
aloitti toimintansa Suomessa. Käsillä tekeminen ja talkootyö olivat silloin suuressa
arvossa. Tänä päivänä elämä on kiireistä ja
hyödynnetään konetyövoimaa ja tietotekniikkaa. Palvelut ja toiminta ovat muuttuneet, mutta Lions-toiminnan arvot ovat
pysyneet ennallaan.
Arvoilla tarkoitetaan toivottua asiaa, suotavaa käyttäytymistä tai päämäärää ja ne
ohjaavat ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa. Arvoja on positiivisia ja negatiivisia,
joista Lions-järjestö on valinnut positiiviset
päämääränsä We Serve toteutumiseksi.

Matti
Kansainväliseksi johtajaksi
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Oman visioni toteutuminen vaatii kaikkien
Lions-toiminnassa olevien jäsenten yhteistä
panosta yhteisten päämäärien eteen. On
tehtävä päivityksiä vastaamaan nykyaikaa
ja lähdettävä muutosten tielle, vaikka se
aluksi vähän sattuukin.

Kansainvälinen johtaja edustaa koko maailman leijonia tasapuolisesti, kunnioittaa
järjestön perustamiskirjaa ja toiminnan
etiikkaa. Hänelle uskotaan vastuu johtajuuden ja suunnan antamisesta maailman
suurimmalle ja menestyksekkäimmälle
palveluklubiorganisaatiolle.
Olen valmis ottamaan tämän tulevan
kansainvälisen tehtävän vastaan juuri nyt,
kun NSR:n ja Lions-liiton puheenjohtajuudet päättyvät ja tämä on erinomaisen hyvä
jatko alkaneelle kansainväliselle toiminnalleni. Olen suoriutunut kaikista Lionstehtävistäni hyvin ja niitä on myös arvostettu. Teillä äänestäjillä on paljon harkittavaa, kenelle annatte äänenne. Olen yksi
vaihtoehto, joka on sitoutunut Lionstoimintaan.

Jag är beredd att acceptera detta framtida
internationella uppdrag just nu när NSR:s
och förbundets ordförandeuppdrag avslutas och detta är en utmärkt förlängning
för min påbörjade internationella verksamhet. Jag har fullgjort alla mina Lionsuppgifter väl, vilket även uppskattats. Ni
röstande har mycket att överväga vem ni
ger er röst. Jag är ett alternativ, engagerad
i Lions-verksamheten.

Tärkeimmät Lions tehtävät
NSR CC-Board puheenjohtaja
Lions-liiton KVN:n puheenjohtaja
Lions-liiton hallituksen puheenjoht.
TTS-toimikunnan jäsen
TTS-toimikunnan puheenjohtaja
Lions-liiton varapuheenjohtaja
Sertifioitu opaslion
100v. koordinaattori M-piiri
Lions-liiton sääntötyöryhmän jäsen
Kuvernöörineuvoston jäsen
Piirikuvernööri
1. varapiirikuvernööri
2. varapiirikuvernööri
Alueen puheenjohtaja
Lohkon puheenjohtaja
Klubin presidentti

2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2019-20
2019-20
2016-21
2014-18
2014-18
2013-14
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2010-11
3 kertaa

Olen syntynyt 1948 Varkaudessa ja

puolisoni Hilve Heinävedellä. Olemme
molemmat siis syntyperältämme
Savolaisia, mutta geneettisesti olen
Karjalainen. Meillä on kaksi tytärtä ja
heillä yhteensä 9 lasta. Asuimme 27
vuotta pääkaupunkiseudulla opiskelun
ja työn vuoksi ja nykyisin Satakunnassa.

NSR
Puheenjohtaja
2020-2021
Matti Reijonen
040 5251582
mjreijonen @gmail.com
www.facebook.com/
CCMattiReijonen

Minulla on tietoliikennetekniikan

Palkitsemiset
IP Leadership award
Kv Presidential Certified
Guiding Lion Award
Kv 100 v. haasteen jäsenkasvu
District Centenn. Coord. Award
Liiton ansiotähti
Erinomaisen presid. Ansiomerkki
Kv DG:n Excellence Award
DG ansiomerkki
Kv Certificate of Appreciation
Kv 1VDG:n Excellence Award
1 ruusukkeen ansiomerkki
DG:n tunnustuspalkinto
Melvin Jones jäsenyys
Alueen puheenjohtajan palkinto
DG:n tunnustuspalkinto
Lohkon puheenjohtajan palkinto
100 % presidentin ansiomerkki
DG:n ansiotähti
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koulutus. Työkokemusta on 15 vuotta
RTV- alan huoltopäällikkönä, 23 vuotta

2018
2018
2017
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2010
2010
2009
2008

Raha-automaattiyhdistyksessä
erilaisissa esimies-, koulutus- ja
kehitystehtävissä ja 13 vuotta
maaseutumatkailun perheyrittäjänä.
Harrastukseni lähivuosina ovat olleet
golf, luonto, metsästys, sukututkimus
sekä Lions-toiminta.
Lions-toimintaan sain kutsun vuonna
2001 ja puolisoni 2007. Siitä lähtien
olemme olleet 100 % aktiivisia leijonia
ja kiertäneet yhdessä klubeja sekä

THE

osallistuneet kotimaisiin ja
kansainvälisiin kokouksiin ja

INTERNATIONAL ASSOCIATION

tilaisuuksiin.
Lions-vierailut ovat Lions-toiminnan
suola, se kannattaa aina.

OF LIONS CLUBS
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